
 

 

OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA 

Cesta na Dobrovo 114 
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DELO NA DOMU: 

ZAPOSLITEV ZA UČENCE 5. RAZREDOV, KI 

OBISKUJEJO PODALJŠANO BIVANJE  

od 6. 4. do . 10. 4. 2020  

 

 

 

Pozdravljeni, učenci! 

Tudi tokrat vam pošiljam nekaj kratkočasnic v upanju, da vam ni preveč dolgčas. 

Ostanite zdravi. 

Mojca Pliberšek 

SAMOSTOJNO UČENJE 

Preverite, ali ste izpolniti vse obveznosti, ki vam jih je posredovala vaša razredničarka. Utrjujte snov, ki se 

tičejo posameznih predmetov. 

 

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (Izberi med možnostmi ali se preizkusi kar v vseh.) 

1. Nov izziv plesnih gibov: zaplešimo račke : https://www.youtube.com/watch?v=O9IKDNrwXmo; 

2. Tokrat vam pošiljam idejo za igro MAMICA GRE NAKUPOVAT.  

Tu so navodila:  

Izžrebani igralec predstavlja mamico, ki gre v trgovino. Da pa je stvar nekoliko težja, kupi mamica le eno 

živilo, ki se mora začeti z vnaprej določeno črko. Vzemimo, da namerava kupiti lipov čaj; potem začne igro 

z besedami: "Mamica gre nakupovat nekaj z L." Igralci potem po vrsti imenujejo živila, ki se začenjajo z L, 

dokler kdo ne imenuje lipovega čaja. 

3. Sprehod je zakon. Če imaš možnost, izkoristi deževne, sončne, mrzle, tople … dneve, da se malo 

razgibaš; 

4. Svojega brata, sestro, mamo, očeta ... povabi na telovadbo (a po pameti!)  – klikni na povezavo: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2623253367939053 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=132 

https://www.youtube.com/watch?v=O9IKDNrwXmo
https://www.facebook.com/watch/?v=2623253367939053
https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=132


USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

1. Izdelaj košarice za pirhe 

Zelo enostavne košarice lahko naredimo iz odpadne embalaže, ki je imamo tako in tako preveč. Če na 

embalažo nalepimo pisan servietke in ga okrasimo, nihče ne bo pomislil, da košarice prišel ni izdelal 

strokovnjak. Ne nazadnje je izdelek tudi povsem uporaben, v njem lahko podarimo pirhe. 

Potrebujemo: – 

embalažo od mleka ali soka, – 

servietke, – 

medij za servietke ali lepilo mekol, – 

škarje,  – 

ravnilo, – 

svinčnik, – 

vrvico. 

Postopek 

Tetrapak od mleka ali soka odrežemo na 1/3. Dobro operemo in posušimo. S škarjicami za cikcak rezanje 

odrežemo spodnji del še enkrat. Iz preostalega dela naredimo ročaj za košarico in jo prilepimo z notranje 

strani košarice. Olepšamo jo tako, da izrežemo motiv iz servietke (samo en sloj) in ga poljubno prilepimo. 

Namesto tega lahko prilepimo okrasni ovojni papir ali izrežemo kakšno rožico iz revij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVZETO PO: https://www.dnevnik.si/1042635668 

 

https://www.dnevnik.si/1042635668


2. Preseneti svoje domače in jim pripravi zajtrk: PALAČINKE! Poznaš recept? 

 

3. Bi rad izdelal/-a nebodeče kaktuse? Klikni na sledečo povezavo: 

 http://www.civcav.si/kreativne-ideje-kaktusi-kamencki/ 

 

 

 

http://www.civcav.si/kreativne-ideje-kaktusi-kamencki/

